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Предмет: УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ

Реализација програма студија на даљину заснована је на савременом образовном
концепту „вођеног отривања“, а реализује се иновативним интернет методама и
технологијама. Програм погодује студијама на даљину. Обезбеђује исти ниво знања и
квалитета дипломе као и код класичног студирања.
Наставни

материјали

и

поступци

за

самостално

стицање

знања

прилагођени су и усаглашени са наставним планом и програмом класичног вида
студирања. Сугестије за учење уважавају предност студија на даљину – учити према
сопственим потребама, начину и ритму - тако и потребу за уважавањем ефикасних
стратегија и редоследа у усвајању знања. Облици учења и провере стеченог знања су
консултативне самопровере са виртуелним професором, семинарски радови, решавање
постављених задатака, комуникација путем форума у оквиру предмета, директна онлајн
комуникација са професором, предиспитне провере.
Завршни испит се полаже класично у седишту установе.
Наставници су компетентни за извођење програма на даљину, завршили су
обуку за рад у моделу учења на даљину, аутори су лекција и других материјала
постављених на платформу; константно комуницирају са студентима и вишеструко
подржавају студирање. Број наставника и сарадника одговара потребама програма и
одређен је као код уобичајеног начина извођења студија. Студенти из програма
СТУДИРАЊЕ НА ДАЉИНУ у погледу својих права и обавеза су у потпуности
изједначени са осталим студентима, осим у следећем:
1. право похађања наставе,
2. обавеза полагања колоквијума пре изласка на испит.
Студент из програма СТУДИРАЊЕ НА ДАЉИНУ, који у току једне школске
године испуни услов за упис у наредну годину студија, може, према сопственом
избору, наставити студије у програму СТУДИРАЊЕ НА ДАЉИНУ као студент који
плаћа школарину или као студент који студира на КЛАСИЧНИМ СТУДИЈАМА.
Факултет располаже неопходном опремом за студије на даљину (интегрисана
рачунарска платформа – DLS (Distance Learning System) са одговарајућим софтвером
који омогућава смештај и дистрибуцију мултимедијалних наставних садржаја,

одговарајућу двосмерну комуникацију наставника и сарадника са студентима путем
дискусионих форума, електронске поште, као и процену времена које је студент провео
у проучавању наставног материјала и нивоа стеченог знања), као и неопходну опрему у
центрима (рачунари и комуникациона опрема).
Наставни материјали (предавања, вежбе, питања за колоквијуме, испитна
питања и задаци, теме за семинарске радове...) су доступни центрима у електронском
облику, путем DLS платформе – у формату .pdf, .doc, .xls, .ppt или неком другом
подржаном формату (електронском поштом на дефинисане имејл адресе), те ће
студенти моћи да их преузму у самом центру или ће им координатори центара даље
дистрибуирати материјал на личне имејл налоге. Стога је неопходно да креирани
материјали не буду велике садржине, већ је њихова величина прилагођена могућности
слања и преузимања електронског материјала путем интернета, тј. електронске поште
(уколико их није могуће сажети, неопходно их је компримовати у неки од формата .zip
или .rar).
У наставку Упутства описан је начин приступа DLS платформи, као и
коришћење свих њених ресурса, на примеру Факултета за пословне студије Београд.
DLS се може приступити на сајту Универзитета (www.megatrend.edu.rs) кликом
на икону „MSL PORTAL“

Слика 1. Сајт Универзитета – Икона за приступ МСЛ порталу
слици.

или директно на http://elearning.megatrend.edu.rs што је приказано на наредној

Слика 2. Екран за логовање на DLS платформу Факултета за пословне студије,
Београд (http://elearning.megatrend.edu.rs)
Пошто је платформа јединствена за факултете и високе школе Mегатренд
универзитета, након логовања, коришћењем појединачног налога који сваки студент
добија уписом на овај вид студија, неопходно је од понуђених курсева изабрати курсеве
Факултета за пословне студије , што је приказано на наредној слици.

Слика 3. Избор програма студија на даљину Факултета за пословне студије

Избором Факултета за пословне студије приступа се страници на којој су
приказани нивои студија, што је приказано на наредној слици.

Слика 4. Приступ студијама на даљину Факултета за пословне студије
Студент може приступити само оном нивоу студија на који је уписан, и то само
оној години студија за коју је уплатио школарину у предвиђеном износу.
Кликом на „Основне студије“ приступа се страници на којој студент бира
годину студија, што је приказано на наредној слици.

Слика 5. Приступ години студија

Студент може приступити свим предметима на години студија на коју је уписан,
што је приказано на наредној слици. Напомена: студенти виших година могу
приступити предметима претходне године у случају да су одређене предмете пренели у
вишу годину студија као неположене.

Слика 6. Приступ предметима на програму студија на даљину
Сваки курс садржи неколико целина: Предавања, Вежбе, Тестове провере знања,
Предиспитне обавезе.

Слика 7. Садржај курса
Сви наставни садржаји прилагођени су недељној динамици извођења наставе
(петнаест наставних недеља), те је из тог разлога креиран материјал према
препорукама, што је приказано на наредној слици.

Слика 8. Садржај материјала за предавања
За сваки предмет јасно је дефинисан наставни план и програм, књига предмета,
књига наставника, испитна питања, као и линкови ка додатним материјалима и
садржајима који су у функцији реализације наставног плана и програма.
Напомена: Ради безбедности платформе линкови су само назначени, нису
кликабилни.

Слика 9. Остали садржаји
Основни елементи курсева су: модул, јединица и елемент. Сваки курс састоји се
од одређеног броја наставних модула. Наставни модули садрже одређени број
наставних јединица. Свака наставна јединица садржи одређени број наставних
елемената. Додатни елементи су тест, пројекат, речник појмова, као и кориснички
материјали и питања.
На платформи је омогућено да се ограничи време полагања тестова, чиме се
студенти „приморавају“ да добро проуче теоријске аспекте похађаног курса, па тек
онда приступе провери знања.

Овако дефинисане провере знања омогућавају студентима самоевалуацију, тј.
утврђивање довољног нивоа знања које ће им обезбедити полагање предиспитних
обавеза, као и самог испита.
Студенту је омогућена онлајн комуникација у реалном времену или одложено,
како са предметним наставником, тако и са осталим учесницима курсева.
На наредној слици приказана је имејл комуникација са предметним
наставником.

Слика 10. Имејл комуникација са предметним наставником
На наредној слици приказана је могућност онлајн комуникације, кроз посебно
имплементиран модул, који осим видео конференције садржи и „white board“.

Слика 11. Video Conferencing са предметним наставником (онлајн)

Слика 12. Video Conferencing room (онлајн)
На наредној слици приказана је могућност онлајн комуникације, кроз посебно
имплементиран модул, који осим видео конференције садржи и „вајтборд“ (енгл. white
board).

Слика 13. Video Conferencing са предметним наставником (on line)

Слика 14. Video Conferencing room (on line)
Студенти могу узети активно учешће у дискусионим групама и на форумима,
које могу поставити како предметни наставници, тако и сами студенти. На овај начин
студенти могу директно допринети повећању квалитета курсева, обима презентованог
градива, начина провере знања, а тиме доприносе и повећању квалитета наставног
процеса не само студијских програма презентованих DLS платформом, већ и кроз
класичне видове извођења наставе.
Сматрамо да је допринос који студенти могу дати активним учешћем у
побољшању квалитета наставних садржаја немерљив.

Слика 15. Постављање форума

Слика 16. Тема задата на форуму предмета Управљање истраживањем и
развојем предузећа
За евалуацију курсева припремљене су студентске анкете, које су усклађене са
системом квалитета Мегатренд универзитета, а треба да дају одговор на иста питања
као код анкетирања студената који похађају класичан начин извођења наставе. На
наредној слици приказан је пример студентске анкете која се односи на квалитет
наставног плана и програма за изабрани предмет, као и оцењивање самог предметног
наставника према усвојеним критеријумима, а на основу Правилника о спровођењу
анкете Мегатренд универзитета.
(http://megatrend.edu.rs/wp-content/uploads/2015/06/05aPravilnik-o-sprovodjenjustudentske-ankete.pdf).

Слика 17. Пример анкетног упитника
DLS платформа Факултета за пословне студије, Београд омогућава генерисање
различитих извештаја, нпр. записе о активностима, ... што је приказано на наредним
сликама, на основу којих ће се пратити присутност студената и њихове активности на
DLS.

Слика 18. Извештаји о активностима по различитим критеријумима
Студент у сваком тренутку може да прегледа резултате свих активности којима
је приступао.

Слика 19. Извештај о кориснику
За све додатне информације студенти се могу обратити предметним
наставницима или овлашћеном координатору DLS.
Упутство нуди јасне и прецизне информације које студентима омогућава
савладавање градива и коришћење DLS платформе. Осим Упутства студенти ће, на
почетку прве године студија имати обавезну обуку за брзо и ефикасно сналажење у
програму студија на даљину. У консултативним центрима (Суботица, Сомбор ) обучена
стручна лица (кординатори DLS) биће на располагању за додатне информације и
практичан приказ на инсталираној опреми. Распоред консултација и термина онлајн
повезивања са професорима и координаторима DLS-а се налази на сајту Факултета.

За сва питања везана за уплате школарине, уплате испита, добијање потврда и
уверења, доставе скенираних докумената и слично, студенту су на располагању
информације на самој платформи у делу вести и огласна табла.
Упутство креирао
Милан Николић, Сектор ИТ

У Београду, 14.03.2018.

Председник већа
Проф. др Татјана Цветковски

